En la passada Assemblea General de socis i sòcies de la UES, celebrada el 24 de novembre de
2017, es va aprovar per majoria les quotes de socis i sòcies per 2018. Únicament s’incrementen
les quotes per a socis majors i majors distància. En la resta de quotes, es mantenen preus.
QUOTES 2018
-

Les quotes de soci-sòcia són per any natural
Les altes de nous socis-sòcies es tramiten a secretaria. Excepte el soci@web que es
tramita íntegrament online.

Modalitat
Soci major
Soci major distància
Soci infantil
Soci infantil familiar
Soci@web

Quota
69€
35€
30€
23€
22€

Residents fora de la província de Barcelona
Fins als 16 anys
Si el pare o mare són socis majors. Fins als 16 anys
Es tramita online. Aquesta tarifa pressuposa
obligatòriament l’adquisició de la llicència de la
FEEC/FEDME/FCOC/Espeleo. El/la soci@web no
tindrà descompte en el preu de les activitats
organitzades per la UES ni té dret a l’ús del
rocòdrom ni de les instal·lacions de la UES. Per a
majors de 18 anys.

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES – CARNETS FEDERATIUS
A la Unió Excursionista de Sabadell estem adherits a la següents federacions:
-

FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
FEDME Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
FCOC Federació de Curses d’Orientació de Catalunya
FCE Federació Catalana d’Espeleologia
FCEH Federació Catalana d’Esports d’Hivern
FCC Federació Catalana de Ciclisme

La modalitat de soci@web està disponible per FEEC/FEDME/FCOC/FCE
A partir de 2018, els socis majors amb rebut domiciliat podran tramitar la llicència federativa
FEEC – FEDME per internet (pagament per TPV). En 4 dies laborables es podrà passar a recollir
el carnet de federat/da per consergeria. Per la resta de federacions, caldrà passar per secretaria.
Els socis majors amb pagament de quota a secretaria, hauran de tramitar el carnet de federat a
secretaria i abonant, en el mateix moment, la quota de soci-sòcia corresponent.
Tramitació soci@web i carnets de federats per a socis: inscripcions.ues.cat
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